
2017/2016 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم

(الشعبي الحشد شهداء ذوي)

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

المركزي القبولالمجموعالفرعالمدرسةالطالب اسماالمتحاني الرقمت

اللغات/بغداد جامعة420ادبيالخارجيونجياد عليوي جميل احمد1101621400003

اللغات/بغداد جامعة435ادبيللبنات العيون ذات ثانويةناصر جمعه صادق سجى2111622104031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة374ادبيللبنات الشيماء اعداديةجبر عطيه عالء هيام3121522098118

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة508علميللبنات الفوز اعداديةعباس خضير مسلم هديل4121612094232

واالنشاءات البناء هندسة/التكنولوجية الجامعة608علميللبنين النهوض اعداديةغيدان عزيز خالد ياسر5141611047167

النفس علم/اآلداب/المستنصرية الجامعة396ادبيللبنين البلديات اعداديةرحيم فاضل جمعه حسين6141621037081

العلوم/بغداد جامعة534علميللبنين الوارثين اعداديةزبن حمود جبار رسول7151611013034

الهندسة/بغداد جامعة576علميللبنات الصدر امنة اعداديةحسين جبار محمد أيات8151612049006

العلوم/الموصل جامعة495علميللبنين المسائية الصادق االمام اعداديةعالوي شفيق حبيب كرار9161511353036

الصرفة للعلوم التربية/البصرة جامعة481علميالمختلطة الرحال ثانويةعنيد ساهي جبار ساهي10161611317012

القانون/البصرة جامعة521علميالمختلطة الرحال ثانويةساهي جبار عادل سجاد11161611317014

القانون/البصرة جامعة552ادبيللبنات الكوثر ثانويةموسى رحيم عادل شيماء12161622200025

األسنان طب/بغداد جامعة658علميللبنين االهلية خورماتو طوز ثانويةولي حسين محمد كرار13181611135015

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة591علميالمختلطة االمام اعداديةمحمد جاسم حسين علي14181611278012

العلوم/بغداد جامعة564علميللبنين المسائية بلد ثانويةالجبار عبد حمدي نهاد مقداد15181611346071

العلوم/الكوفة جامعة455علميللبنات الكبرى خديجة ثانويةسليمان عادل عدنان افراح16181612231002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388علميللبنين تازة اعداديةساقي كوثر العابدين زين سجاد17201611018020

األسنان طب/بغداد جامعة650علميللبنات الحمائم ثانويةفاضل الحسن عبد باسم افراح18211612122002

األساسية التربية/ديالى جامعة430ادبيللبنين الوجيهية اعداديةمراد علو ياس محمد19211621030038

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية/بغداد جامعة518ادبيللبنات الحمائم ثانويةفاضل الحسن عبد باسم فاطمة20211622122012

الزراعة/بغداد جامعة409علميللبنين االهلية الرازي ثانويةعجة يوسف كريم حسين محمد21221511093040

االنسانية للعلوم التربية/قار ذي جامعة410ادبيللبنين اليرموك اعداديةنمنوم محسن خالد العابدين زين22221521004020

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة609علميللبنين الشرقية اعداديةفيصل خيون خالد عباس23221611007086

والرياضيات الحاسوب علوم/قار ذي جامعة468علميللبنات الكبرى بدر اعداديةعبد عويد راجي دعاء24221612153079

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة588علميللبنات البطحاء اعداديةسلمان مطر حمزه اخالص25221612160001

التمريض/قار ذي جامعة586علمياللبنات الطيبات ثانويةعليوي محسن صالح فاطمة26221612189031

القانون/قار ذي جامعة510ادبيللبنين الجهاد ثانويةزوير هللا عبد حسن فارس27221621078028

االغذية علوم/الخضراء القاسم جامعة453علميللبنين الهاشمية اعداديةحسن صالح الكريم عبد كاظم28231611019156

المعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم/واسط جامعة467علميللبنين الكفل اعداديةكاظم عباس خضير انس29231611032019

االسنان طب/القادسية جامعة642علميللبنين االندلس اعداديةدويعر منخي كاظم محمد30231611042144

االنسانية للعلوم التربية/بابل جامعة590علميالمختلطة االقتدار اعداديةجياد عبيد سالم رقيه31231612164023
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للبنات التربية/القادسية جامعة426ادبيللبنات ميسلون اعداديةمرزه عبد عباس نبا32241522106060

التمريض/القادسية جامعة602علميللبنات االهلية الثقلين اعداديةمعن زيد عبد صباح دعاء33241612136023

الزراعة/بغداد جامعة431علميللبنين المركزية النجف اعداديةفليح عبد حمود احمد34251611001016

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة606علميللبنين االهلية النجوم ثانويةعزوز كاظم اديب محمد35251611019030

المعلومات وتكنلوجيا الحاسوب علوم/القادسية جامعة467علميللبنين محفوظ علي حسين اعداديةعلي عبد حسن فليح صباح36251611030023

واالقتصاد اإلدارة/الكوفة جامعة444علميللبنات المركزية االصيل اعداديةجوده خضير ميري زينب37251612059381

االسنان طب/الكوفة جامعة637علميللبنات االهلية بانيقيا ثانويةكاظم فايز مهدي حوراء38251612062194

العلوم/بغداد جامعة479علميللبنين الزبيدية اعداديةسلمان عليوي بادي محمد39261611011168

واالقتصاد االدارة/واسط جامعة449ادبيللبنين المسائية العزيزية اعداديةعلي عادي خالد قاسم40261621200058

االسالمية العلوم/كربالء جامعة481علميللبنات الرقيم ثانويةحسون سلمان فواز ضحى41271612054025

التمريض تقنيات/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة572علميللبنين ميسان ثانويةموزان كاظم هاشم كرار42281611027038

الطب/المثنى جامعة633علميللبنين الرميثة اعداديةمزهر جبار فالح فيصل43291611002242

العلوم/المثنى جامعة521علميللبنين الرميثة اعداديةعلي هللا عبد كريم مهند44291611002327

العلوم/المثنى جامعة482علميللبنات الفضيلة ثانويةظاهر مدلول كريم مروه45291612054079

الطب/المثنى جامعة673علميللمتميزات رقية ثانويةعبود كاظم هربد زهراء46291612076007

االساسية التربية/المثنى جامعة439ادبيالمختلطة األكبر علي ثانويةحميد سلطان جابر اسماعيل47291621105001

2 من 2 صفحة


